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چكيده

امروزه اقتصاد فراتر از معیشــت و دادوســتد مطرح اســت .نقش آن در اقتدار آفرینی برای اقوام و
ملتها ،روشن و آشکار است .اقتصاد جهانی برخالف آوازه زیبایش ،به دنبال تسهیل متعادل مبادالت
بینالمللی برای همه کشــورها نیست ،بلکه هدف آن ایجاد محدودیت و بهرهکشی از ملتهای ضعیفتر
است .در این میان ،هدف از تشکیل اتحادیههای اقتصادی ،برای کشورهای سلطهگر در راستای سلطه
بیشتر و برای سایر کشورها ،دفاع از حقوق و منافع تجارت ،تولید و سرمایه ملی است .موضوع این
پژوهش بررســی مبانی همگرایی اقتصادی جهان اسالم اســت ،از این رو ،آیاتی از قرآن که بر لزوم
وحدت و همگرایی ،آمادگی همه جانبه در مقابل دشمن و حفظ عزت مؤمنان داللت دارند و آیه نفی
ســبیل و روایاتی از قبیل :حمایت پیامبر(ص) از تشکیل بازار در مدینه ،ممنوعیت صرافی برای اهل
ذمه در برههای از زمان ،منع اســتفاده از کاالی اساســی خارجی و لزوم خودکفایی مسلمانان ،مورد
بررســی قرار میگیرند و این نتیجه حاصل میشود که ضرورت تشــکیل «اتحادیه اقتصادی جهان
اسالم» با توجه به نیازهای جامعه ،غیرقابل انکار است.
كليدواژهها :قرآن ،حدیث ،جهان اسالم ،استقالل ،همگرایی اقتصادی.

 .1نقــش اتحادیه اروپا در روند اقتصادی کشــورهای خلیج فارس،
ص.86
 .2همان ،ص.57
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مقدمه
در جهان امــروز ،اقتصاد بیش از قدرت نظامی ،قوام
دهنده دولتها و ملتها اســت .نقــش اقتصاد فراتر از
معیشــت و دادوستد ،در قوام و اقتدار آفرینی اقوام و
ملتها ،روشن و آشکار است .اقتصاد جهانی برخالف
نام و آوازه زیبایش ،موجب تســهیل آزاد و متعادل
مبادالت بینالمللی برای همه کشــورها نیست ،بلکه
هــدف آن منفعت جویــی فرصت طلبانــه و ایجاد
محدودیت و بهرهکشــی از ملتهــای ضعیفتر بوده و
در این میان ،هدف از تشکیل اتحادیههای اقتصادی،
برای کشورهای ســلطهگر در راستای سلطه بیشتر و
برای سایر کشورها ،دفاع از حقوق و منافع تجارت،
تولید ،مصرف و سرمایههای شخصی است.
این جستار به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که
آیا با استناد به منابع کهن و اصیل اسالمی به ویژه قرآن
کریم و روایات ،میتوان از ضرورت تشکیل اتحادیه
اقتصادی جهان اسالم ،به عنوان اهرمی برای همگرایی
بیشتر کشورها و در نتیجه حفظ استقالل جهان اسالم
استفاده نمود ،یا خیر؟ قبل از پاسخ ،به منظور روشن
شدن موضوع به نكات زیر اشاره ميشود:
 .1در دنياي امروز اســتقالل ،مجد و عظمت دولتها
و ملتها در همه ابعاد سياســي ،فرهنگي و اقتصادي
سخت در هم آميخته است و تفكيك آنها به هيچوجه
امكانپذير نيست .در اين ميان نقش خطير و حساس
قدرت و استقالل اقتصادي بسیار حائز اهمیت است.
در جهان معاصر كشورهايي كه از توان اقتصادي كافي
برخوردار نباشند ،حتي با تكيه بر قدرت نظامي برتر
خود ،در درازمــدت نميتوانند حرف اول را بزنند و
براي تأمين نيازهاي خود ،مجبورند دنبالهرو سياست
قدرتهــاي اقتصادی برتر باشــند .نمونه آن کاهش و
افــول نفوذ مؤثر کشــورهای اروپایی در طی دوران
جنگ سرد ،به دلیل برخی از مشکالت و گرفتاریهای
سیاسی و به ویژه اقتصادی ناشی از دو جنگ جهانی
اول و دوم در منطقه خاورمیانه اســت که نقش خود

را به عنوان یک قدرت مؤثر منطقهای و بینالمللی از
1
دست دادند.
 .2در جهــان معاصر تمام كشــورها ،حتي غولهاي
اقتصادي و قدرتهــاي برتر سياســي دريافتهاند كه
تكروي به نفع آنان نيســت و بــراي نيل به اهداف
بلندمدت خود ،بايد با قدرتهاي ديگر جهان ،تعامل و
هماهنگي داشته باشند .در نتيجه هر روز شاهد تشكيل
اتحاديههــاي جديد در زمينههاي مختلف سياســي،
نظامي و به ويژه اقتصادي هســتیم .از جمله اتحادیه
اروپا که در قالب یک مجموعه همگرا و قدرتمند در
ساختارهای جهانی تأثیرگذار است ،توانسته در قالب
یک بلوک اقتصادی قدرتمند نقش و جایگاه مناسبی
را در نظام بینالملل کسب نماید و دیپلماسی اقتصادی
فعالی را در قبال کشــورهای منطقه خلیج فارس به
کار برد 2.همچنین اتحادیه اقتصادی اوراسیا ،سازمان
همکاریهای اقتصادی یا اوپک و  ...که در بسیاری از
آنها کشــورهای قدرتمند نیز عضویت دارند .بنابراین
امروزه اغلب كشــورها مشكالت خارجي خود ـ به
خصوص در ابعاد اقتصادي ـ را در قالب سازمانهاي
فراملي حل و فصل مينمايند.
 .3جهان اسالم داراي دشمنان متعددی است كه همه
آنها ـ بهرغم اختالفات احيان ًا شديدي كه دارند ـ در
تخريب و تضعيف دولتها و ملتهاي اســامي وحدت
نظر دارند و در راســتاي نيل بــه اين هدف ،از هيچ
كوشش و توطئهاي فروگذار نمیکنند .اين دشمنان و
در رأس آنها صهيونيســم جهاني ،به دنبال اين هستند
كه همه قدرتهاي جهان به ويژه قدرت اقتصادي و از
جمله قدرت اقتصادي جهان اســام را قبضه کنند و
بر آن مسلط شوند که اين امر حركت جهان اسالم را
برای دفاع از حقوق خود ،ميطلبد .در اين شــرايط
اگر مراكز تأثيرگذار جوامع اسالمي و دولتها بخواهند
در برابر اين قدرتها و شــيطنتها ،خودي نشان دهند،
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راهي جز انسجام و وحدت و برقراري رابطه و تعامل
مؤثــر با يكديگر در تمام زمينهها ـ به ويژه در زمينه
اقتصادي كه بسترســاز ســاير ابعاد است ـ نخواهند
داشــت که براساس منشور سازمان کنفرانس اسالمی
از جمله اهداف تشــکیل آن ،ایجاد همین انسجام و
3
همگرایی بین اعضای آن است.
 .4زمينهها و عوامل بسیاری وجود دارد که میتواند در
ایجاد و افزایش وحدت در بین ملتهای اسالمی مؤثر
باشد .بهرغم اختالف مردم منطقه از نظر قومی ،زبانی،
نژادی و حتی مذهبی ،عوامل متعددی وجود دارد که
میتواند محور اتحاد باشــد .برخورداری مردم منطقه
از فرهنگی کهن و ریشهدار ،اشتراکات فراوان عقیدتی
و آیینــی مانند اعتقاد به توحیــد ،نبوت و اهلبیت و
جایگاه آنها ،مناسک مشترک نماز جمعه ،حج و جهاد
به عنوان نهادی تدافعی و بازدارنده در مقابل دشمنان
جامعه اســامی ،تمرکز اکثریت کشــورهای اسالمی
در منطقــهای که دارای اهمیت جغرافیایی ،سیاســی
و اقتصادی اســت ،وجود منابع غنــی و تنوع آب و
هوایی منطقه و نیز نیروی کار مناسب و امکان تأمین
نیازهای این منطقه در صورت تعامل بین کشورهای
آن ،از عوامل مؤثر در این امر است .منافع مشترک نیز
میتواند به این مهم کمک نماید .یکی از عوامل مثبت
در این میان ،ســازمان همکاریهای اسالمی است که
 57عضو دارد و از بزرگترین سازمانهای بینالمللی
است .وجود این سازمان به منزله آماده بودن مقدمات
برای تشکیل اتحادیه اقتصادی جهان اسالم است ،چه
اینکه در قالب آن میتــوان اعضا را گرد هم جمع و
از امکانات آن در این راســتا استفاده کرد .در منشور
این ســازمان ،ارتقای همبستگی اســامی ،حمایت
از همکاری میان کشــورهای عضــو در زمینههای
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علمی و  ...و مشورت
میان کشورهای عضو در سازمانهای بینالمللی ،تالش
به منظور محو تبعیض نژادی ،و خاتمه بخشــیدن به
 .3قانون منشور کنفرانس اسالمی ،ماده ،2بند.2

استعمار در تمام اشکال آن آمده است 4.بيداري طيف
وسيعي از مســلمانان تأثيرگذار نیز ،شرایط را براي
تحقق اين هدف مقدس؛ يعني همكاري و تعامل مؤثر
در همه ابعاد ـ به خصوص در بعد اقتصادي و تجاري
ـ مهيا ساخته است.
 .5همگرايي و تشــكيل اتحاديهها از جمله «اتحادیه
اقتصادی جهان اســام» هرگز به معناي قطع رابطه با
كشورهاي بزرگ و كوچك ديگر جهان نيست؛ زیرا
امروزه جهان با همه بزرگــياش ،به دليل ارتباطات
شگفت انگيزي كه همه معادلهها را برهم زده ،به يك
دهكده كوچك تبديل شــده است كه فكر جدايي در
چنين دنيايي را غیرمنطقــی مینماید .بنابراين تعامل
كشــورهاي اســامي با يكديگر و همچنین تشكيل
اتحادیــه اقتصادی براي تأثیر هرچه بیشــتر قدرت
اقتصادي جهان اســام بر جهان پيچيده امروز است.
اين ايده آرماني ،غيرقابل وصول نیســت ،چه اينكه
بســياري از منابع و ذخاير استراتژيك و حساس از
جمله معــادن عظيم نفت جهان و يكي از بزرگترين
بازارهاي مصرف جهان كه در اقتصاد و توليد بســيار
مؤثر اســت ،در اختيار آنان است .این در حالی است
که جمعیت مســلمانان حدود يك و نيم ميليارد نفر
(حدود  %25جمعيت کل جهان) است که تأمین کننده
نیروی کار مناســب برای تولید است و خود زمینه را
برای امکان رقابت در بازارهای جهانی ،مهیا میسازد.
شــايان ذكر اســت كه دســت زدن به چنين اقدام
بزرگي ،توجه و همفکری ســران كشورهای اسالمی
و دانشــمندان را برای پیشگیری از موانع و مشکالت
پیش رو میطلبد .این موانع عبارتند از:
الف) بيتوجهي سیاستمداران ،فرزانگان و انديشمندان
نســبت به اهمیت ایــن موضوع و جایــگاه آن در
آموزههای اسالمی یا بیتفاوتی آنها نسبت به استقالل
و عظمت جهان اســام به عنوان یــک مجموعه در
 .4نگاهی به تاریخچه فعالیتهای ســازمان همکاریهای اســامی،
صص3و.4

پیشینه بحث
تاکنون سخنرانیها و مقاالت متعددی در مورد اهمیت
و ضرورت اتحاد جهان اســام و کشورهای اسالمی
ارائه شده است .بعضی اصل ضرورت و اهمیت اتحاد
را مورد بررســی قــرار داده و بعضی ابعاد خاص آن
را مد نظر داشــتهاند .به عنوان نمونه میتوان به مقاله
احمد مبلغی با عنوان «مبانی فقهی وحدت از دیدگاه
عالمه شرفالدین» 6اشــاره نمود که بخش کوچکی
از آن با عنــوان «قاعده وحدت» در حد یک صفحه
همپوشانی دارد و نیز مقالهای دیگر از همان نویسنده
 .5نقــش اتحادیه اروپا در روند اقتصادی کشــورهای خلیج فارس،
ص.87
« .6مبانی فقهی وحدت از دیدگاه عالمه شرفالدین» ،صص.14-3

مفهوم شناسی اتحاديه
اتحاديــه کــه معــادل واژه التیــن آن «»Union
 .7بررسی مبانی فقهی و حقوقی بازار مسلمانان ،صص.273-261
« .8نفی ســلطه اقتصادی بیگانه در آموزههای قرآنی» ،صص-137
.260
 .9نک« :دالیل فقهی ضرورت تشکیل بازار مشترک اسالمی».
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مقابل سایر قدرتها.
ب) رابطه نســبت ًا ضعيف سياسي ،اقتصادي و تجاري
در بين كشورهاي اسالمي .اغلب كشورهاي اسالمي
عمــده نيازهاي خــود را از ســاير قدرتهاي بزرگ
اقتصادي تأمين مينمايند و بيشتر روابط تجاري آنها
5
با آن قدرتها است.
ج) ضعــف زيربنايي كشــورهای اســامی و كمبود
راههاي ارتباطي ،به طــوري كه گاهی صادر و وارد
كردن كاالها از كشــورهاي دور مقرون به صرفهتر از
يك كشور نزديك و گاه از يك كشور همسايه است.
ايــن مقاله به بررســي حكم فقهي چنيــن پديدهاي
اختصاص دارد و در راســتای تبیین این مسئله است
که آیا تشــكيل چنين اتحادیهای الزم و پسنديده يا
نكوهيده است؟ اگر دانشمندان و دولتمردان كشورهاي
اســامي به اين نتيجه برســند كه تشــكيل اتحادیه
مشترك اسالمي ميتواند نقش مهمي در حل مشكالت
اقتصادي داشــته باشــد و اين كار اقدامي واجب و
يا حداقل از نظر شــرعي پســنديده و وظيفه شرعي
آنها اســت ،قطع ًا به فكر برداشتن موانع و زمينهسازي
براي تحقق آن خواهند افتاد و در نهايت چنين پديده
مباركي رخ خواهد داد.

با عنوان «دالیل فقهی ضرورت تشکیل بازار مشترک
اسالمی» به چاپ رسیده اســت .نویسنده اول مقاله
حاضر نیز بخش کوتاهی از رساله دکتری خود را به
«تشکیل بازار مشــترک اسالمی» 7اختصاص داده و
دالیل فقهی آن را بررســی کرده است .وی همچنین
مقالهای تحت عنوان «نفی سلطه اقتصادی بیگانه در
آموزههای قرآنی» 8،به همایش قرآن و اقتصاد ،ارائه
نموده که در کتــاب مجموعه مقاالت قرآن و اقتصاد
به چاپ رسیده است و بخشی از دالیل مقاله موجود
را پوشــش میدهد .اما ضمن تفاوت موضوعی مقاله
پیش رو با تمام مقاالت گذشته ـ یکی در مورد بازار
مشــترک و دیگری در مورد اتحادیه اقتصادی یا نفی
سلطه اقتصادی ـ دالیلی که در این مقاله مورد بررسی
قرار گرفته ،بیش از آنها اســت .احمد مبلغی در مقاله
خود به ســه قاعده «اقامه سوق مســلمانان»« ،نفی
سبیل» و «االسالم یعلو» استدالل نموده 9،اما در این
مقاله ،با ترکیبی جدید ،به دو دسته دالیل یعنی آیات
قرآن و روایات اســتناد شده که آیات «لزوم وحدت
مســلمانان»« ،ضرورت آمادگی همه جانبه در مقابل
دشــمنان»« ،ضرورت حفظ عزت مسلمانان»« ،نفی
سبیل» و «منافع موجود در مناسک حج» و روایات
«تأســیس بازار در مدینه در زمان پیامبر و حمایت
حضــرت از آن»« ،توصیه امیرمؤمنان به خود کفایی
اقتصادی و عدم اســتفاده از کاالی اساسی خارجی»
و «ممنوعیت صرافی برای یهودیان در زمان خالفت
امیرمؤمنان» ،مورد بررســی قرار گرفته و مطلب به
اثبات رسیده است.
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میباشــد 10،از ماده «وحــد» و از مصدر «اتحاد» به
معنی «اتفاق نظر ،انضمام دو شــیء يا به وجود آمدن
يک شــيء مرکب از چند چيز» اســت و در اصطالح
عبارت است از« :ايجاد يک منطقه اقتصادی متشکل از
چند کشور که مقررات گمرکی و ديگر موانع را بر سر
راه تجارت بــا خود حذف نموده و تعرفههای گمرکی
مشــترکی را در مقابل کشورهای غيرعضو گروه وضع
11
کردهاند».
آنچــه در ايــن مقاله دنبال میشــود ،اين اســت که
کشــورهای اسالمی بايد سازمانی شامل تمام یا بیشتر
کشورهای جهان اسالم تشکيل دهند .سازمانی داراي
سياستهاي اقتصادي مشترك كه موجب اتحاد قوي در
زمينههاي توليدي ،گسترش بازار ،ثبات رويه افزايش
توليد ،بهبود ســطح زندگي و توسعه روابط هماهنگ
بين كشورهاي عضو شود .در نتيجه مبادالت تجاري،
قوانين و احكام آنها مشترك بوده ،نقل و انتقال كاال در
درون مجموعه اعضاي آن ،آسان و با عوارض گمركي
كم يا بدون عوارض باشــد و اعضــاي آن تصميمات
تجاري و اقتصادي مشترك اتخاذ نمايند و ساير اموري
را كه به نفع كل جهان اســام اســت ،به طور مشترك
پيگيري نمايند.
مبانی همگرایی اقتصادی
آيــات قرآن كريم و رواياتی که بیان کننده جایگاه این
مهم هســتند ،مورد مطالعه قــرار ميگيرند .البته نبايد
انتظار داشت كه دالیل مورد استناد براي بررسي چنين
موضوع جديدی ،به طور مســتقيم بــر مطلب داللت
داشته باشند ،بلكه براي اثبات آن ،استناد به عمومات،
همانند بسياري از موضوعات ديگر ،كافي است.
 )1قرآن كريم

با توجه به برخی از آیات قرآن کریم ،میتوان جایگاه
 .10فرهنگ لغــات و اصطالحات علوم سیاســی و روابط بینالملل،
ص.395
 .11ر.ک :فرهنــگ گمرک و تجــارت ،ص4؛ تجارت بينالملل ،ج،1
صص163و.428

تشکیل اتحادیه مزبور را برداشت نمود:
الف) ضرورت وحدت و همگرايي اسالمي
بعضــي از آيات ،مانند آيه  92ســوره انبياء ،بر لزوم
وحدت بين امت اســامي داللت مينمایند« :إ َِّن ِ
هذ ِه
ُ
ــم ُأ َّم ًة ِ
واح َدةً»؛ «(ای مــردم!) به یقین این (نوع
أ َّم ُت ُک ْ
انســانی) امت شمایند و همه یک طائفه و یک ملتید».
گرچه برخی از مفســران امت را در این آیه به معنی
دین دانســتهاند 12،اما در برخی از تفاسير ذیل این آیه
آمده است« :امت» يعني جماعتي كه «مقصد واحدي»
را در پيش دارند 13و ركن تشــكيل امت همين اتحاد
آنها اســت و در غير مورد اتحاد چنين عنواني صادق
نميباشد .یکی از بارزترین نمونههای اتحاد در جهان
معاصر ،اتحاد در زمینههای اقتصادی اســت و امروزه
کشــورهایی که فعالیتهای اقتصادی مشترک دارند ،از
وحدت بیشــتری در سایر زمینهها برخوردارند .نمونه
آن را میتوان در اتحادیه اروپا و اوپک در شرایطی که
اعضا دارای وحدت نظر باشند ،مشاهده نمود.
«و ْاع َت ِص ُموا
خداونــد متعال در آیه ديگر ميفرمايــدَ :
بِ َح ْبلِ ا ِ
هلل َج ِمي ًعا َو َل َت َف َّرقُوا»؛« 14و همگى به ریســمان
الهى چنگ زنید و از اختالف و پراکندگى بپرهیزید».
جصاص میگوید :مراد امر به تجمع امت اســامی و
نهی از تفرقه در بین آنها اســت و بسیاری از مفسران
حبل اهلل را قرآن میدانند 15.منظور از عدم تفرق در اين
آيه ،اجتماع مســلمانان است ،به گونهاي كه فواید اين
اجتمــاع نصيب آنها گردد و به گفته بعضي از محققان،
نهي از تفرقه شــامل تمام انواع تفرقهها است 16كه از
جمله آنهــا تفرق در زمينههاي اقتصادي اســت .این
خود موجب پراکندگی کشــورها به دلیل اختالف در
منافع میشود و در این صورت فاصله آنها از یکدیگر
بیشتر شــده ،موجب آسیب پذیری بیشتر جهان اسالم
 .12روح المعانی ،ج ،17ص89؛ الکشف و البیان ،ج ،6ص.305
 .13مجمع البيان ،ج ،7ص111؛ الميزان ،ج ،2ص.123
 .14آل عمران.103 ،
 .15احکام القرآن ،ج ،2ص .36نیز نک :الکشف و البیان ،ج ،3ص.161
 .16ر.ک :الصراط المستقيم الي مستحقي التقديم ،ج ،1ص.139

 .17المعجم الموضوعی لنهج البالغه ،ص.156
 .18الکشف و البیان ،ج ،3ص.163
 .19حج27 ،و.28

 .20مجمع البيان ،ج ،7ص.145
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در مقابل دشمنان است.
پیامبــر(ص) در روایتی مردم را به اتحاد توصیه نموده
و میفرماید« :همراه با جمعیت بزرگ انسانها باشید و
از تفرقه به دور باشــید که عدد کمی از انسانها طعمه
شیطانند ،همانطور که تعداد کمی از گوسفندان پراکنده
طعمه گرگند» 17.ثعلبی ضمن تفسیر آیه به لزوم وحدت
امت اســامی ،روایتی را از پیامبر(ص) نقل میکند که
میفرماید« :خداوند از ســه عمل شما خوشنود و سه
عمل ناخوشایند او است .خوشایند او است که خدا را
عبادت کنید و اطاعتش نمایید ،به ریسمان الهی چنگ
زنید و متفرق نشوید و شــنوا و مطیع کسی باشید که
خدا اداره امور شما را به وی سپرده است و ناخوشایند
او اســت قیل و قال شما و پرسش بیش از حد و نابود
18
کردن اموال و دارایی».
اگر اتحادیه اقتصادی مشترکی در جهان اسالم تشكيل
شــود ،زمينه اتحاد در امور سياسي و نظامي نيز فراهم
ميگردد .این امر از سرازير شدن منافع ملتهاي اسالمي
به جيب ابرقدرتهاي اقتصادي جهان جلوگيري ميكند
و موجب قدرت بيشتر جهان اسالم خواهد بود ،در اين
صورت اين كشــورها ميتوانند نياز خود را آسانتر
تأمين كنند و ســاح محاصره اقتصادي دشمنان اسالم
نيز نميتواند عليه يك كشــور اسالمي كارايي داشته
باشد.
ب) مناسک حج تجلی مرکز تجاری مشترک
قرآن كريم درباره فلســفه حج و زيــارت خانه خدا
ــج َي ْأ ُت َ
«و َأ ِّذ ْن ِفــي الن ِ
وك ِر َج ًال
َّاس بِالْ َح ِّ
ميفرمايدَ :
ين ِم ْن ُك ِّل َف ٍّج َع ِم ٍ
يق .لِ َيشْ ــ َه ُدوا
َو َع َلــى ُك ِّل َضا ِم ٍر َي ْأ ِت َ
ــع لَ ُه ْم»؛« 19در میان مــردم بانگ برآور تا براى
َم َنا ِف َ
انجام مراسم حج در مســجدالحرام حضور یابند .اگر
آنان را فراخوانى ،پیاده و ســوار بر شترانى الغر که از
هر راه دورى فرا مىرســند ،نزد تو مىآیند .تا منافع
(مادى و معنوى) را که برایشان فراهم است ،بنگرند».

در اين آيه دعوت مردم به حــج به صورت امر آمده
اســت كه ظهور در وجوب دارد ،بنابراین اين عمل بر
پيامبر(ص) و پیروانش الزم و واجب اســت .چنانكه
در روايتي از ابنعباس آمده است :حضرت ابراهيم(ع)
در محل مقام ايســتاده و ندا داد« :فاجابوا بلبيك اللهم
لبيك» 20.فلسفه اين كار ديدن منافع مسلمانان و انجام
مناســك ميباشــد .حال بايد ديد چه منافعي در اين
مناسك وجود دارد؟
مناســک ساالنه حج ،تجمعی عبادی ـ اجتماعی و در
حكم كنگره عظيم ساالنه مسلمانان است كه مسلمانان
میتوانند با اقوام ،فرهنگها و آداب و رســوم مختلف
آشناشوند و نيازها و مشــكالت یکدیگر را برطرف
کنند .همچنين ميتواند محلي براي تصميمگيري جهت
حل معضالت جامعه اســامي ـ از جمله مشــكالت
اقتصادي ـ باشد .در گذشته مكه بر سر راه شام ،ايران،
چين و يمن قرار داشت كه به عنوان يك بازار مركزي
بينالمللــي براي مردم اين بــاد ايفای نقش مينمود.
زائران كعبه (قبل و بعد از اســام) ،همواره كار تجاري
هم انجام ميدادهاند و آنها كه عازم مكه بودند ،با خود
مالالتجــاره ميبردند و به دادوســتد ميپرداختند و
كاالهاي مورد نياز خود را از مكه خريداري ميكردند.
حال بايد ديد عبارت «لِ َيشْ ــ َه ُدوا َم َنا ِف َع لَ ُه ْم»؛ شامل
منافع مادي هم ميشــود يا خیر؟ برای اثبات شمول
منافع مادی قراينی وجود دارد ،از جمله:
 .1واژه منافع اطالق دارد و شامل منافع معنوي و مادي
اســت و نميتواند به منافع معنوي اختصاص داشــته
باشد .اگر منظور فقط منافع معنويبود (به ويژه در اين
زمينه كه منافع مادي و تجاري فراواني وجود داشــته
است) ،بايد قرينهاي براي اين اختصاص ارائه ميشد،
در حالي كــه چنين چيزي وجود ندارد ،بلكه قرينه بر
عموم داللت دارد.
 .2برداشت مفسران :تفاســير وارد شده در اين مورد
نيز منافــع را به منافع معنوي اختصاص ندادهاند .برای
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مثال عالمه طباطبايی در اين مورد میگويد« :و المنافع
نوعان :منافع دنيويه وهی التی تتقدم بها حياه االنسان
21
االجتماعيــه و یصفوا بها العيــش و منافع اخرويه».
برخی از مفسران اهلسنت نیز مانند بیضاوی و طبری
در ایــن مورد ضمن طرح احتمــاالت مختلف ،نظریه
22
تجارت یا اعم از منافع مادی و معنوی را میپذیرند.
 .3روايات تفســيری :برخی از روايات وارد شده در
بيان مفهوم منافع در اين آيه ،آن را به بازار و تجارت و
مانند آن تفسير نمودهاند .برای مثال در «جامع البيان»
روايتي از ابنعباس نقل شــده كه آن را به «اســواق»
تفسير نموده اســت 23.در روایتی دیگر آمده است :از
امام صادق(ع) سؤال شد كه آيا منظور منافع دنيا است
ُ ّ 24
يا منافع آخرت؟ حضرت در پاسخ فرمود« :الكل».
برخی از منابع حدیثی اهلسنت مانند عمدة القاری نیز
25
همین نظریه را مطرح نمودهاند.
نكتــه قابل توجه اينكه منافع مادي ،تجارت و يا بازار
كه در تفســير اين آيه مورد توجه قرار گرفته اســت،
اختصاص به مردم شهر مكه يا سرزمين عربستان ندارد،
بلكه يك بازار بينالمللي است كه شركت كنندگان در
آن ،تمام مسلمانان زائر از سراسر جهان اسالم هستند
و به تعبير ديگر «بازار بينالملل اسالمي» مورد تأكيد
قرار گرفته كه منافع تجاري و مادي آن ،به نفع و صالح
تكتك زائران و كل جهان اسالم است.
ج) ضرورت آمادگي همه جانبه در مقابل دشمن
«و َأ ِع ُّدوا لَ ُه ْم َما ْاس َت َط ْع ُت ْم ِم ْن ق َُّو ٍة
قرآن كريم ميفرمايدَ :
26
َو ِم ْن ِربَ ِ
ون بِ ِه َع ُد َّو ا ِ
هلل َو َع ُد َّو ُك ْم»؛ «هر
اط الْخَ ْيلِ ُت ْر ِه ُب َ
آنچه در توان دارید ،برای مقابله با آنها [=دشــمنان]،
 .21المیــزان ،ج ،14صص369و.370نیز ر.ک :التبيان ،ج ،7ص310؛
مجمع البيان ،ج ،7ص146؛ تفســير الصافي ،ج ،3ص374؛ تفســير
مجاهد ،ج ،2ص422؛ تفسير القرآن العظيم ،ج ،3ص226؛ الدر المنثور،
ج ،4ص.356
 .22نک :انوارالتنزیل ،ج ،4ص123؛ جامع البیان ،ج ،17ص.193
 .23جامع البيان ،ج ،17ص.192
 .24الكافي ،ج ،4ص265؛ من اليحضره الفقيه ،ج ،2ص.403
 .25عمدة القاری ،ج ،9ص.129
 .26انفال.60 ،

آماده سازید! و (همچنین) اسبهای ورزیده (برای میدان
نبرد) ،تا به وسیله آن ،دشمن خدا و دشمن خویش را
بترسانید» .سياق آيه و ظاهر آن درباره جنگ با كفار
و تهيه ساز و برگ نظامي است كه يك ضرورت براي
حفظ هر جامعهاي است .بسیاری از مفسران اهلسنت
قوه را به رمی تعبیر کرده و برخی مانند ابنحجر مفهوم
آن را مقداری توسعه داده و شامل مطلق ادوات جنگی
دانســتهاند 27.ابنجریر طبری نیز تمام امکاناتی را که
موجب برتری نظامی است ،مطرح نموده است 28.البته
ادوات نظامی در زمانهای مختلف متفاوت است .برخي
از محققان ميگويند« :البته اين قوه و نيرو فرق ميكند؛
چه اينكه زماني تير و نيزه و شمشــير و منجنيق بود و
در عصر ما توپ است و تانك و طياره و  29.»...برخی
30
نیز آن را به اتفاق کلمه تفسیر نمودهاند.
به نظر ميرســد حكــم آيه منحصر به ابــزار نظامي
نيســت ،بلكه ممكن است تعميم داشته باشد و ميتوان
گفت كلمه « ِمن قُ ّوة» (همانطور كه برخي 31اســتفاده
كردهاند) ،هــر عاملي را كه موجب قدرت بازدارندگي
جامعه اسالمي در برابر تهديدات باشد ،شامل میشود.
عموم اين واژه كه به صورت «نكره» اســتعمال شده،
شــامل نيروي انساني توانمند ،اســلحه و جنگافزار
مدون ،اقتصاد توانا و كارا ،بــازار قوي ،قدرت توليد
باال ،مديريت صحيح ،باال بردن نظام اسالمي و مواردي
از اين قبيل اســت .به عالوه علتــی که ذیل آیه مورد
اشاره قرار گرفته است؛ یعنی ایجاد رعب و وحشت در
دشمن ،گرچه غالب ًا در اثر کثرت ادوات جنگی حاصل
میشود ،اما منحصر در آنها نیست .در تفسير نمونه نيز
در اين مورد بیان شده است« :كلمه قوه نه تنها وسايل
جنگي و سالحهاي مدرن هر عصري را دربر ميگيرد،
بلكه تمام نيروهــا و قدرتهايي را كه به نوعي از انواع
 .27فتح الباری ،ج ،6ص.68
 .28جامع البیان ،ج ،10ص.39
 .29تفسير جامع آيات االحكام ،ج ،6ص.218
 .30نک :عمدة القاری ،ج ،14ص.145
 .31ر.ک« :اهداف اقتصاد اسالمي» ،صص.95-69

 .32تفسير نمونه ،ج ،7ص.222
 .33المعجم الکبیر ،ج ،17ص.330
 .34تفسير العياشي ،ج ،2ص.66
 .35الميزان ،ج ،9ص130؛ تفسير الصافي ،ج ،2ص.311
 .36الكافي ،ج ،6ص481؛ موسوعة كلمات االمام الحسين ،ص.735
 .37ر.ک :التبيان ،ج ،5ص147؛ فتح الباري ،ج ،3ص.158

 .38صحيفه نور ،ج ،11ص.204
 .39منافقون.8 ،
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در پيروزي بر دشــمن اثر دارد ،شامل ميشود ،اعم از
نيروهــاي مادي و معنــوي  ...از قدرتهاي اقتصادي،
فرهنگي و سياســي كه آنها نيز در مفهوم قوه مندرج
هســتند و نقش بســيار مؤثري در پيروزي بر دشمن
32
دارند ،نيز نبايد غفلت كرد».
گرچه اکثر روایاتی که در منابع اهلسنت آمده ،قوه را به
رمی تفسیر نمودهاند 33،اما برخی از روایات وارد شده
در تفســیر آیه ،نیز چنین برداشتی را تأیید مینمایند.
عياشــي از امام صادق(ع) نقل میکند که ایشــان آيه
را به ســاح تفسير نموده است 34.اما عالمه طباطبايي
از من اليحضره الفقیه نقــل مينمايد :امام(ع) فرموده
اســت« :یکی از مصادیق آن استفاده از خضاب سیاه
است» 35.در الكافي نيز نقل ميشود كه امام(ع) فرمود:
عدهاي نزد امام حســين(ع) رسيدند و ديدند حضرت
محاســن خود را خضاب نموده است .علت را سؤال
كردند .حضرت فرمود« :پیامبر اکرم(ص) در برخی از
غزوههایی که انجام داد ،دستور داد که سپاهیان خود را
با خضاب ســياه نمايند ،تا در مقابل دشمن قوي جلوه
36
نمايند».
بنابراین مطرح كردن اســلحه و شمشير در تفسير آيه
از باب بيان «مصاديق» است ،نه اينكه مراد آيه صرف ًا
همان باشد؛ زیرا بعضی آن را وحدت کلمه یا اطمینان به
خداوند یا  ...تفسیر نمودهاند .بر این اساس ،مسلمانان
بايد آنچه را كه موجب خوف دشمن است و در مقابل
مقاصد شوم توسعهطلبانه آنها قدرت بازدارندگي دارد،
قوه» يعني« :ما تقوون به
فراهم سازند ،چه اينكه « ِمن ّ
علي عدوه» 37.يكي از ايــن قدرتها ،به ويژه در عصر
حاضر ،قدرت اقتصادي اســت .امروزه كشــوري كه
از نظر اقتصادي ضعيف باشــد ،هرچند از نظر نظامي

قدرتمند باشــد ،نميتواند در مقابل تهديدات خارجي
مقاومت نمايد و مانع طمعورزي قدرتهاي اســتعماري
باشــد و به گفته امام خميني« :اگر ما يك وابســتگي
اقتصادي داشته باشيم ،اين موجب ميشود كه وابستگي
سياسي هم پيدا كنيم ،و وابستگي نظامي هم حتي پيدا
كنيم» 38.اقتصاد ضعيف در يك كشور راه را براي نفوذ
اجانب و ســلطه آنها هموار ميســازد و اين برخالف
اصول و مباني اســام است .تشکیل اتحادیه اقتصادی
جهان اســام از عواملي است كه تا حدي اين مهم را
تأمين مينمايد و پاسخگوي نيازهاي جوامع اسالمي و
كاهش وابستگي به قدرتهاي ديگر خواهد بود.
د) ضرورت حفظ عزت اسالمي
«و ِ َّ ِ
ين
ل الْ ِع َّز ُة َولِ َر ُســولِ ِه َولِ ْل ُمؤْ ِم ِن َ
خداوند ميفرمايدَ :
39
ون»؛ «عزت مخصوص خدا
ين َل َي ْع َل ُم َ
َولَ ِك َّن الْ ُم َنا ِف ِق َ
و رسول او و مؤمنان اســت؛ ولی منافقان نمیدانند».
طبق اين آيه ،مجد ،عظمت و عزت اختصاص به خدا،
رسول او و مؤمنان دارد .آنچه موجب عزت مسلمانان
باشد ،الزم و ضروري اســت؛ امكان ندارد حكمي از
نظر اســام قابل قبول باشــد كه موجب عزت كفار و
ذلت مسلمانان شود.
از اين آيه و دو آيه قبل ميتوان استفاده نمود كه آنچه
موجب عظمت جهان اسالم و مسلمانان است ،الزم و
حركت به ســوي آن ضروري ،و آنچه موجب ضعف و
وابستگي مسلمانان به بيگانگان و تسلط آنها بر جهان
اسالم است ،از نظر شرعي مردود و حرام خواهد بود.
از آنجا كه این اتحادیه گامي به سوي استقالل و تقويت
جهان اســام در مقابل بيگانگان ميباشد ،تشكيل آن
امري ضروري و الزم اســت و وظيفه همه مسلمانان
و به ويژه دولتمردان اســت كه براي تحقق آن تالش
نمايند.
هـ) نفي سلطه بيگانه
قاعده نفي سبيل از ديگر داليلي است كه ميتوان براي
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اثبات ضرورت تشکیل اتحادیه اقتصادی جهان اسالم
به آن اســتناد كرد؛ زيرا او ً
ال؛ كوتاهي در تحقق اسباب
اســتقالل اقتصادي كشورهاي اســامي ،كه تشكيل
اتحادیه اقتصادی جهان اســام بــدون ترديد يكي از
آن اسباب اســت ،به معناي پذيرش سلطه و استيالي
اقتصادي كشورها و قدرتهاي بيگانه بر كشورها و امت
اسالمي است كه قطع ًا سلطه در شئون سياسي ،فرهنگي
و حتــي نظامي را نيز به دنبال خواهد داشــت .ثاني ًا؛
ين
ين َع َلى الْ ُمؤْ ِم ِن َ
«ولَ ْن َي ْج َع َل اهللُ لِ ْل َكا ِف ِر َ
براساس آيهَ :
َســ ِب ًيل»؛« 40و خداوند راه سلطه کافران بر مؤمنان را
نگشوده است» ،خداوند متعال در عالم تشريع ،سلطه و
اســتيالي كافران را بر مؤمنان (و امت اسالمي) تشريع
و تجويز نفرموده است ،البته در آيه احتماالت ديگري
41
چون عدم جعل ســلطه و غلبه تكويني در قيامت،
عدم وجود حجــت در دنيا 42و عــدم وجود حجت
در آخرت 43وجود دارد ،امــا چنانكه محققان بزرگ
اسالمي در تفسير و توجيه آيه مطرح كردهاند 44،منظور
عدم جعل تشريعي است و حداقل اين مقوله ،از موارد و
مصاديق قطعي آيه خواهد بود؛ زيرا آيه مذکور به دليل
وجود نكره (ســبي ً
ال) در سياق نفي آن هم با لفظ «لن»
مفيد عموم اســت .در نتيجه مفاد آيه اين چنين خواهد
بود :مسلمانان وظيفه دارند از پذيرش هرگونه سلطه و
استيالي كافران بر خودشان اجتناب نمايند و اشاره شد
كه بيتوجهي به تقويت بنيه اقتصادي ،از جمله تشكيل
اتحادیه اقتصادی جهان اسالم براي رويارويي با موارد
مشابه در عرصه بينالمللي ،به معناي پذيرش سلطه و
استيالي بيگانگان و كافران است.
حديث مشهورْ :
«ال ِْس َل ُم يَ ْع ُلو َو َل يُ ْع َلى َع َل ْي ِه»؛ «اسالم
(نسبت به ســایر مکاتب و ملل) همیشه برتری دارد و
 .40نساء.141 ،
 .41جامع البیان ،ج ،5ص.445
 .42ر.ک :التبیان ،ج ،3ص.364
 .43ر.ک :احکام القرآن ،ج ،2ص.363
 .44ر.ک :القواعــد الفقهيه ،ج ،1ص188؛ الجامع الحكام القرآن ،ج،5
ص.420

هیچ چیزی بر آن برتری ندارد» که در منابع اهلسنت
آمده و به دليل شــهرتي كه دارد ،از نظر فقهاي اماميه
نيز پذيرفته شده اســت 46،در مقام تشريع است؛ يعني
مفاد آن همانند دو آيه قبل ،اين است كه خداوند عزت
مســلمانان را الزم شمرده و هيچ حكمي را كه موجب
برتري كفار بر مســلمانان باشد ،جعل ننموده است .از
اين رو هر اقدامي كه موجب برتري جهان اسالم باشد
و يا از برتري و سلطه ديگران جلوگيري نمايد ،الزم و
ضروري و آنچه كه موجب ضعف آنان و ايجاد ســلطه
اجانب باشد ،غيرمجاز است .بنابراين با همان بياني كه
ذیل آيه آمده است ،اين روايت نيز به نوعي بر ضرورت
تالش براي تحقق اسباب استقالل همه جانبه از جمله
استقالل اقتصادي ـ كه تشــكيل اتحادیه اقتصادی از
جمله آنها است ـ به روشني داللت دارد.
45

 )2روایات

در میراث به جای مانده از پیامبر(ص) و معصومان(ع)،
شواهدی دال بر لزوم تقویت اقتصادي جامعه اسالمي
و اهميت آن وجــود دارد كه در زیر نمونههايي از آن
مورد مطالعه قرار ميگيرد:
الف) تأسيس بازار مدينه
در روايتي آمده است كه پيامبر(ص) به منظور مقابله با
بازار يهوديان بنيقينقاع كه در مدينه از اهميت زيادي
برخوردار بود ،بازاري را مشــخص نموده و مردم را
به كار در آن تشــويق نمود و دســتور داد از كساني
كه در آن بازار كار كنند ،ماليات اخذ نشــود 47.در آن
زمان مرکز اصلی تجاری مدينــه در منطقه بنيقينقاع
بود و اين امر موجب تسلط اقتصادی یهودیان مدینه بر
مسلمان بود و پيامبر(ص) براي مقابله با آن ،اين اقدام
را انجام داد.
همچنین نقل شــده است که روزی خلیفه دوم به بازار
مدینه رفت .پس از بازگشــت ،از وی ســؤال شد که
 .45ر.ک :سبل السالم ،ج ،4ص67؛ السنن الکبری ،ج ،6ص.205
 .46ر.ک :العناوين الفقهيه ،ج ،2ص253؛ القواعد الفقهيه ،ج ،1ص.190
 .47ر.ک :مجمــع الزوائد و منبع الفوائــد ،ج ،4ص76؛ المعجم الكبير،
ج ،19ص265؛ كنز العمال ،ج ،12ص244؛ فتوح البلدان ،ج ،1ص.15

 .48تاریخ المدینه ،ج ،2ص.747
 .49نهج البالغه ،خطبه 134و.146

 .50دعائم االسالم ،ج ،2ص.37
 .51المحاسن ،ج ،2ص.410
 .52الكافي ،ج ،5ص.149
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بازار را چگونه یافتی یا امیرالمؤمنین؟ پاســخ داد که
بیشتر بازاریها موالی و عبید بودند و از اعراب کسی
نبود .راوی میگوید :احساس کردیم وی را خوشایند
نیست .از این روی گفتیم :خداوند به وسیله فیء ما را
بینیاز نموده است و بازار را به موالی واگذار کردهایم.
خلیفه گفت :اگر خداوند شــما و آنها را اینگونه رها
نمایــد ،در آینده البته مردان و زنان شــما به مردان و
زنان آنها نیازمند خواهند بــود 48.این برخورد خلیفه
نشان دهنده اهمیت امر بازرگانی برای مسلمانان و نیز
نشانه اهمیت تمرکز آن در دست آنها است که میتواند
موجب تشــویق مسلمانان برای تمرکز بخشیدن به امر
بازرگانی در جهان اسالم شود.
آن روز مدينــه جامعه ابتدايي و كوچك اســامي را
تشكيل ميداد كه وجود يك بازار در آن شهر تا حدي
پاسخگوي نياز مسلمانان بود و از نياز آنها به بنيقينقاع
ميكاهيد .پیامبر(ص) برای تحقق چنین چیزی ،شخص ًا
اقــدام نمود و مردم را نیز مورد تشــویق قرار داد .اما
جامعه گســترده و پيچيده امروز ،وجود اتحادیهای را
ميطلبد كه تمام كشورهاي اسالمي عضو آن باشند و
از امكانات و شيوههاي جديد تجاري استفاده نمايند،
تا از نياز آنها به قطبهاي انحصاري و استعماري جهان
بكاهد.
ب) تعامل امام علی(ع) با خلفا
در صدر اسالم ،در موارد متعددی اتفاق افتاده است که
خلیفه جامعه اسالمی موضوع مهمی را با امام علی(ع)
مشــورت نموده و آن حضرت نیز از روی اخالص و
براساس مصالح جامعه اسالمی پاسخ داده و اکثرا ً پاسخ
وی مورد عمل هم قرار گرفته اســت .مانند مشورت
نســبت به شرکت شخص خلیفه در جنگ با رومیان و
ایرانیان و مــواردی دیگر از این قبیل 49.اینها میتواند
به عنوان الگویی رفتاری برای عموم مســلمانان مورد
استفاده قرار گیرد ،تا در تصمیمگیریها و جهتگیریهای

خود ،مصالح کل جهان اسالم را مد نظر قرار دهند.
ج) ممنوعيت صرافي براي اهل ذمه
نقل شــده كه اميرالمؤمنين(ع) در نامــهاي به رفاعه
حاكم اهواز دستور ميدهد كه صرافيها نبايد در اختيار
اهل ذمه باشــد 50.در آن زمــان احتما ً
ال صرافي نقش
حساســي در جريان اقتصادي كشــور داشته است و
حضرت نميخواسته با قراردادن اين امتياز در اختيار
اهل ذمه ،آنها را بر شريان اقتصادي كشور مسلط سازد
و موجب ضعف اقتصاد جهان اســام شــود .از سوی
دیگر مشاهده میشــود که امروز برخی از کشورهای
اســامی برای تأمین نیازهای اقتصادی خود ،ناچار
به انعقاد پیمانهایی با قدرتهای بزرگ جهان میشــوند
که موجب وابســتگی به آن قدرتها است .اگر اتحادیه
اقتصادی قدرتمندی در جهان اسالم شکل گیرد ،تأمین
کننده نیاز آنها خواهد بود و موجب کاهش وابســتگی
کشورهای اسالمی به استعمارگران است.
د) توصيه به عدم استفاده از كاالي اساسي بيگانه
ال َه ِذ ِه ْ ُ
«ل تَ َز ُ
امیرالمؤمنین(ع) ميفرمایــدَ :
ال َّم ُة ب ِ َخ ْي ٍر
اس ال ْ َع َج ِم َو يَ ْط َع ُموا أَ ْط ِع َم َة ال ْ َع َج ِم فَ ِإذَا
َما ل َ ْم يَ ْلبَ ُســوا لِبَ َ
ك َضرب َ ُهم َّ
ف ََع ُلوا َذل ِ َ
الل ب ِ ُّ
الــذ ِّل»؛« 51اين امت مادام كه
َ ُ
وابســته به لباس و خوراك بيگانه نباشــد ،شايسته و
سربلند اســت و آنگاه كه وابسته به كاالي آنها شود،
ذليل و خوار خواهد شــد» .در اينجا عدم استفاده از
خوراك و پوشاك عجم مطرح شده ،اما چون در مقابل
«هذه االمة» آمده ،منظور غيرمسلمانان است و در واقع
مذموم شمردن وابستگي به بيگانگان به ويژه در مورد
كاالهاي استراتژيك مورد نظر است.
هـ) ضرورت خودكفايي
امام صادق(ع) از اميرمؤمنان(ع) نقل ميكند كه فرمود:
ار ِة فَإ َِّن فِی َها ِغنًــى ل َ ُك ْم َع َّما فِی أَیْ ِدی
«تَ َع َّر ُضــوا لِلتِّ َج َ
النَّ ِ
اس»؛« 52به كارهــاى تجارى پردازيد كه بازرگانى

شــما را از مال ديگران بىنياز مىكند» .از اين روايت
نيز اســتفاده میشــود كه اقتصاد جامعه اسالمي بايد
به گونهاي باشــد كه نيازي به ســاير انسانها و جوامع
نداشــته باشــند و در نظام اقتصادي پيچيده امروز كه
بدون ارتباط با ســاير كشــورها امكانپذير نيســت،
اين ارتباطــات حتيالمقدور بايــد در محدوده خود
كشــورهاي اسالمي باشد كه اين امر در غالب اتحادیه
اقتصادی جهان اسالم ميتواند انجام شود.
آنچه از اين روايات استفاده ميشود ،اين است كه كشور
اســامي بايد داراي اقتصادي قوي و بينياز از ساير
كشورها باشد و حداقل در مورد كاالهاي استراتژيك،
به آنها وابسته نباشد .از طرفي ارتباط با ساير كشورها
و داشــتن رابطه اقتصادي امري اجتنابناپذير است.
بنابراین راهحل اين مشــكل اين اســت كه كشورهاي
اسالمي یک اتحادیه اقتصادی تشكيل دهند و نيازهاي

خــود را از طريــق آن تأمين نمايند ،تــا هم ارتباط
خارجي داشته باشند و بتوانند نيازمنديهاي خود را از
خارج تأمين كنند و هم وابستگي آنها به غيرمسلمانان
كاهش يابد.
نتيجهگیری
تالش براي حفظ عزت ،اقتدار ،اســتقالل و سربلندي
امت اسالمي و جهان اســام در زمينههاي مختلف از
جمله در حوزه اقتصادی و بازرگانی ،الزم و ضروري
اســت .يكي از راههاي رســيدن به ايــن مهم در اين
روزگار «تشکیل اتحادیه اقتصادی جهان اسالم» است.
بنابراين براســاس ادله ارائه شده ،تشكيل اتحادیه يك
ضرورت انكارناپذير است و انديشمندان و دولتمردان
مســلمان وظيفه دارند براي زمينهسازي و تشكيل آن
تالش نمايند.
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 -قرآن کریم.

 آرام ،غالمحسين ،فرهنگ گمرک و تجارت ،تهران،مرکز فرهنگی نشر قبله1378 ،ش.

 آلوسی ،ســید محمود بن عبداهلل ،روح المعاني فيتفسير القرآن العظيم و السبع المثاني ،بیروت ،دارالكتب
العلمية1415 ،ق.
 ابنبابویه ،محمد بــن علي ،من اليحضره الفقيه ،قم،دفتر انتشارات اسالمی1404 ،ق.
 ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،فتح الباری شرحصحیح البخاری ،بیروت ،دارالمعرفة1379 ،ق.
 ابنشــبه ،عمر بن شبه ،تاریخ المدینه ،قم ،دارالفکر،1410ق.
 ابنكثير ،اســماعيل بن عمر ،تفســير القرآن العظيم،بيروت ،دارالمعرفة1412 ،ق.

 اســدزاده ،احمــد ،نگاهی به تاریخچــه فعالیتهایسازمان همکاریهای اســامی ،تهران ،وزارت نفت،
1391ش.
 امامــی ،محمد« ،نفی ســلطه اقتصــادی بیگانه درآموزههای قرآنــی» ،مجموعه مقاالت قرآن و اقتصاد،
تهران ،دانشگاه امام صادق(ع)1385 ،ش.
 همو ،بررسی مبانی فقهی و حقوقی بازار مسلمانان،پایان نامه دکتری ،مشهد ،دانشگاه فردوسی1385 ،ش.
 برقي ،احمد بن محمد ،المحاســن ،تهران ،دارالكتباالسالميه1371 ،ق.
 بالذری ،احمد بن یحیی ،فتوح البلدان ،قاهره ،مکتبةالنهضة المصریة1956 ،م.
 بیضاوی ،عبــداهلل بن عمر ،انوار التنزیل و اســرارالتأویل ،بیروت ،دارالفکر1416 ،ق.

 -بيهقي ،احمد بن حســين ،الســنن الكبري ،بيروت ،مكتب االعالم االسالمي1409 ،ق.

دارالفكر ،بیتا.

 -عياشي ،محمد بن مســعود ،تفسير العياشي ،تهران،

قاهره ،دارالمعارف1963 ،م.

 عینی ،محمود بن احمد ،عمدة القاری شرح صحیحالبخاری ،بیروت ،داراحیاء التراث العربی ،بیتا.
 فيض كاشاني ،محمدمحسن بن شاه مرتضی ،تفسيرالصافي ،تحقيق :حســين اعلمي ،قم ،مؤسسه الهادي،
1416ق.
 قانون منشور کنفرانس اســامی ،در :سایت مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسالمی.
 قرباني الهيجي ،زينالعابدين ،تفســير جامع آياتاالحکام ،تهران ،سايه1380 ،ش.
 قرطبــی ،محمد بن احمد ،الجامــع الحکام القرآن،بیروت ،داراحیاء التراث العربی1985 ،م.
 کحالنی ،محمد بن اســماعیل ،سبل السالم ،مصر،مطبعة مصطفي البابي الحلبی و اوالده1379 ،ق.
 كلينــي ،محمد بن يعقوب ،الكافي ،تحقيق :علياكبرغفاري ،تهران ،دارالكتب االسالميه1388 ،ق.
 مبلغي ،احمد« ،دالیل فقهي ضرورت تشكيل بازارمشترك اسالمي» ،مجله كاوشي نو در فقه ،شماره ،39
بهار 1383ش.
 همــو« ،مبانی فقهــی وحدت از دیــدگاه عالمهشــرفالدین» ،مجله كاوشــي نو در فقه ،شماره ،42
زمستان 1383ش.
 متقي هندي ،علــی بن حســامالدین ،كنز العمال،بيروت ،مؤسسة الرسالة1401 ،ق.
 مجاهد بن جبر مکی ،تفســير مجاهد ،اسالم آباد،مجمع البحوث االسالمية ،بیتا.
 محمد ،اویس کریم ،المعجم الموضوعی لنهج البالغه،مشهد ،بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی،
1408ق.

 -تميمــي مغربي ،نعمان بن محمد ،دعائم االســام ،مكتبة العلمية االسالمية1380 ،ق.
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بررسی مبانی همگرایی اقتصادی جهان اسالم در قرآن و حدیث

 ثعلبی ،احمد بن محمد ،الکشــف و البیان عن تفسیرالقرآن ،بیروت ،داراحیاء التراث العربی1422 ،ق.
 جصــاص ،احمد بن علي ،احــكام القرآن ،بيروت،دارالكتب العلمية1415 ،ق.
 خميني ،ســید روحاهلل ،صحيفه نــور ،تهران ،مركزمدارك فرهنگي انقالب اسالمي1361 ،ش.
 دالوری ،رضــا ،فرهنگ لغات و اصطالحات علومسیاسی و روابط بینالملل ،قم ،دالوری1387 ،ش.
 ســالواتوره ،دومينيک ،تجــارت بينالملل ،ترجمهحميدرضا ارباب ،تهران ،نشر نی1376 ،ش.
 ســيوطي ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،الــدر المنثور،بيروت ،دارالمعرفة1365 ،ق.
 شریف رضی ،محمد بن حسین ،نهج البالغه. شريفي ،محمود و همكاران ،موسوعة كلمات االمامالحسين ،قم ،دارالمعرفة1416 ،ق.
 شهســواری ،حســن ،نقش اتحادیه اروپا در رونداقتصادی کشــورهای خلیج فارس ،تهران ،دانشــگاه
تربیت معلم1390 ،ش.
 طباطبايي ،ســيد محمدحســين ،الميزان في تفسيرالقرآن ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی1402 ،ق.
 طبراني ،ســليمان بن احمد ،المعجم الكبير ،قاهره،مكتبة ابنتيمية ،بیتا.
 طبرسي ،فضل بن حســن ،مجمع البيان في تفسيرالقرآن ،بيروت ،مؤسسة االعلمي للمطبوعات1415 ،ق.
 طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان عن تأویل آیالقرآن ،بیروت ،دارالفکر1415 ،ق.
 -طوســي ،محمد بن حسن ،التبيان في تفسير القرآن،

 -مراغي ،ســيد ميرعبدالفتاح ،العناويــن الفقهيه ،قم - ،موسوی بجنوردي ،سيد محمدحسن ،القواعد الفقهيه،

مؤسسة النشر االسالمي1417 ،ق.

 -مصباحــي ،غالمرضا« ،اهداف اقتصاد اســامي»،

مجموعه مقاالت فارسي اولين مجمع بررسيهاي اقتصاد
اسالمي ،مشهد ،بنياد پژوهشهاي اسالمي آستان قدس
رضوی1369 ،ش.
 مکارم شیرازی ،ناصر و دیگران ،تفسير نمونه ،تهران،دارالكتب االسالميه1356 ،ش.
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قم ،نشر الهادي1419 ،ق.

 نباطی عاملي ،علی بن محمد ،الصراط المستقيم اليمســتحقي التقديم ،تحقيق :محمدباقر بهبودي ،تهران،
المکتبة المرتضویة1384 ،ق.
 هيثمي ،علی بن ابیبکر ،مجمع الزوائد و منبع الفوائد،بيروت ،دارالكتب العلمية1408 ،ق.

سال یازدهم
شماره  -44تابستان 1395

